


Trata-se de uma ação que tem como objetivo principal elaborar uma

proposta de melhorias do espaço de asilo em Colatina. De acordo com o

responsável Sr. Uéliton Kuster, nos últimos meses foram constatadas

diversas irregularidades e violações de direitos dos idosos, de modo que

fora acordado com o Poder Executivo Municipal uma intervenção para

adequação do espaço. Dentre as adequações se destaca a estrutura física

do espaço, que carece de intervenções, principalmente com vistas a

proporcionar mais conforto, qualidade de vida e dignidade aos acolhidos.

Para a realização desse projeto o método a ser utilizado envolve as

seguintes etapas:

1. Oficinas no local a fim de uma aproximação entre os moradores do

espaço e os alunos envolvidos no projeto

2. Levantamento das demandas e problemas encontrados no local

utilizando instrumentos de APO

3. Desenvolvimento de propostas para melhoria no local

4. Apresentação do projeto arquitetônico e discussão das propostas

A ação se coloca como muito relevante aos moradores do asilo que

geralmente são idosos debilitados e com problemas de saúde, e que irão

usufruir de um espaço com mais qualidade.



Qualquer aluno regularmente matriculado no curso de Arquitetura e

Urbanismo do Ifes Colatina pode participar do projeto Asilo Pai Abraão, desde

que esteja disposto a se comprometer com as atividades do projeto, tendo

como carga horária de 10 horas semanais complementares.

:

As inscrições serão feitas no período de 02 a 04 de março de 2020, até 12:00,

pelo formulário que será disponibilizado no Instagram do EMAU ASAS e nos

grupos de WhatsApp referentes ao Ifes.

Após a inscrição, você receberá um e-mail validando a sua participação e

informando sobre a próxima reunião.

As reuniões do projeto serão realizadas juntamente com as reuniões do

EMAU, que acontecem às quartas-feiras, às 16:40. Podendo também ocorrer

em outros horários para elaboração das etapas.



MÊS MAR ABR MAI JUN JUL

Reuniões de planejamento

Oficinas de sensibilização dos alunos com 
os moradores

Visita técnica do grupo de Avaliação Pós 
Ocupação (APO)

Aplicação da APO

Apresentação dos resultados de demandas 
obtidos pela APO

Desenvolvimento de proposta para o local

Apresentação da proposta para os 
responsáveis legais pelo asilo

02 de março de 2020 Lançamento do Edital

02 a 03 de março de 2020 Período de inscrição

04 de março de 2020 Reunião Emau


